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ANEXO II 

PROJETO TECNICO- COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS - CDA 

 

1. DATA: 07/05/2020 
 

2. TITULO DO PROJETO: Projeto estadual compra direta de alimentos- 
CDA 

3. PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Sooretama – ES 
 

4. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Execução do Projeto Estadual Compra 
Direta de Alimentos no Município de Sooretama. 

 
5. PREVISÃO DO TEMPO DE EXECUÇÃO: Inicio: 11/2020 Termino: 

10/2021 
 

6. JUSTIFICATIVA 
 

Tendo em vista o número crescente de famílias em vulnerabilidade social no 
município, somando um total de 1.648 (um mil, seiscentas e quarenta e oito 
famílias cadastradas no programa bolsa família), pretende-se com o projeto 
viabilizar a inclusão produtiva dos agricultores familiares, que já contabiliza 
71 famílias cadastradas no cadúnico, sendo dessas famílias 23 que são 
beneficiarias do programa bolsa família. Dentro da perspectiva de combate à 
pobreza e extrema pobreza o projeto irá beneficiar essas famílias de 
agricultores familiares diminuindo também o percentual de famílias com 
crianças desnutridas no município. 

O trabalho coletivo pode gerar um vínculo de responsabilidade e confiança 
entre os envolvidos, de forma que com o tempo, a credibilidade esteja 
presente nas relações pessoais, e esse comportamento se estenda a outros 
âmbitos da comunidade.Um grupo pequeno de pessoas desenvolvendo uma 
atividade de sucesso, que traga melhorias para a comunidade, é um grande 
exemplo, e pode influenciar o surgimento de outras iniciativas de 
organização. 

Levando em conta , a situação alimentar da população em se tratando de 
insegurança alimentar os níveis de desnutrição são bem elevados no público 
alvo, principalmente em nutrizes, gestantes e crianças menores de 10 anos. 
O município de Sooretama tem uma diversidade agrícola consideravelmente 
boa e há diversas formas de escoamento desses, como por exemplo: feiras 

livres, compras governamentais e etc. 

A rede socioassistencial em Sooretama atende um público de em média 
3,000 ( três mil)famílias  com perfil bolsa família de baixa renda á extrema 
pobreza, também atende famílias de preso no sistema carcerário, famílias 
ribeirinhas , famílias em situação de rua e famílias de catadores de material 
reciclável.. 
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7. OBJETIVO GERAL 
* Fortalecer a agricultura familiar; 
* Garantir acesso a alimentação de qualidade as famílias 
 Cadastradas no cadastro único do governo federal, bem como as entidades e 
instituição; 
* Minimizar a carência nutricional da população vulnerável a fome, respeitando 
as diferenças e hábitos regionais; 
* Resgatar os hábitos culturalmente referenciados de maneira a promover a 
agricultura familiar no município e alimentação saudável entre o público do 
bolsa família e assim diminuir os índices de desnutrição. Promovendo a saúde, 
a diversidade cultural e econômica.  
 
8. PÚBLICO ALVO 
8.1) Famílias de agricultores (beneficiários fornecedores) 
 Há no município de Sooretama 27 famílias como perfil socioeconômico que se 
enquadram nos critérios pré-estabelecidos no manual técnico do CDA. 

 

 
 
8.2) Unidades receptoras (beneficiários receptores) 
8.2.1) Acolhimento institucional municipal “criança Feliz” de crianças e 

adolescentes afastados da família de origem sob medida de proteção. Tem 
capacidade para atendimento de 20 (vinte)  crianças e adolescentes, 
atualmente comportando 29( vinte e nove).Funcionamento de segunda a 
segunda com plantão 24 horas.Com equipe de cuidadores, coordenador, 
auxiliares e equipe técnica de referência da proteção social especial de alta 
complexidade da pasta da secretaria municipal de assistência social. 
Metodologia: o recebimento do alimento será redirecionado para o 
equipamento após ser recebido na central de recebimento localizado na própria 
secretaria municipal de assistência social.Com equipe do CDA. Tendo em vista 
que as refeições são diárias ( café da manhã , almoço, café da tarde, jantar) 
para as crianças e adolescentes acolhidas. 
 
Previsão :5.000 kg/ano 
 
8.2.2)Centro de Acolhida Maria Imaculada, Unidade sem fins lucrativos que 
presta serviços socioassistencias da rede de proteção básica e serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos no município. Atualmente atende 
cerca de 120  
 
 
(cento e vinte ) crianças e adolescentes de 06 a 14 anos. Desenvolvendo 
atividades lúdicas e oficinas de artesanato, capoeira, leitura e de informática. O 
funcionamento é de segunda a sexta das 07 as 11:20 horas e das 13 as 17:20 
horas. Com equipe de auxiliares, cuidadores, técnicos e administração. 
 
Metodologia: o recebimento do alimento será redirecionado para o 

equipamento após ser recebido na central de recebimento localizado na própria 
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secretaria municipal de assistência social.Com equipe do CDA. Tendo em vista 
que as refeições são diárias ( café da manhã , almoço, café da tarde, jantar) 
para as crianças e adolescentes da entidade. 
 
 
Previsão :12.665 kg/ano 
 
8.2.3) Cras , o equipamento oferta serviço continuado a famílias e indivíduos ( 

crianças, adolescentes, jovens , mulheres, idosos) cerca de 1648 famílias 
cadastradas no bolsa família. 
Metodologia: serão atendidas na modalidade cestas verdes, as familias em 

extrema pobreza e com crianças. Para a distribuição serão adotados critérios 

com base no parecer social com equipe técnica do equipamento, haverá um 

controle sistemático das entregas semanalmente.Será desenvolvido um projeto 

de educação alimentar e nutricional através de oficinas e palestras. 

Previsão: 12.665 kg/ano 
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IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL COMPRA DIRETA DE ALIMENTOS NO MUNICIPIO DE 
SOORETAMA/ES 

 
ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR FISICO DURAÇÃO CUSTOS 

UNIDADE QUANTIDADE INICIO TERMINO VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

1.1 Seleção de 
agricultores por 
chamada pública 

UN 01 Agosto/ 
2020 

Outubro 
/2020 

- - 

1.2 AGRICULTORES 
SELECIONADOS 

PARA 
FORNECIMENTO 
DOS GENEROS 
ALIMENTICIOS 

UN 18 Novembro 
/2020 

Outubro  
2021 

 
R$6.500,00 

 
117.000,00 

1.3 UNIDADES 
RECPTORAS 

BENEFICIADAS 

UN 03 Novembro 
2020 

Outubro  
2021 

- - 

 

10) METODOLOGIA 

O processo será realizado por chamada pública para a seleção dos 

agricultores, bem como será divulgado o edital de seleção, por meio de redes 
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sociais, rádio, jornais, fixação de cartazes, expedição de ofícios via sindicatos 

rurais, diário oficial e etc. 

 A logística para transporte será de inteira responsabilidade dos agricultores 

familiares. Os produtos requisitados semanalmente deverão ser entregues 

diretamente na central de recebimento e distribuição de alimentos localizada na 

sede da secretaria de assistência social, sendo recebidos por um funcionário 

responsávelpré-definido pela unidade, onde terá uma sala com equipamentos 

para manuseio, armazenamento e expedição. (freezer, balanças, paletes, 

caixas, mesa, pia e etc). Dentre outros itens necessários para 

operacionalização do projeto. 

Os custos referentes à contratação/aquisição dos serviços ficam a cargo da 

Prefeitura Municipal de Sooretama/ES (ou Fundo Municipal), conforme 

orçamento vigente. O pagamento deverá ser realizado até 30 dias após 

entrega das mercadorias. 

 

Item Descrição Quantidade Unidade Valor Total 

1 

Abóbora madura extra AA, in natura, 
procedente de espécies genuínas e sãs, 
casca limpa e sem manchas, polpa íntegra 
e firme. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

1800 Kg R$2,40 R$4.320,00 

2 

Abobora verde extra AA, in natura, cor 

verde brilhante, fresco, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

1800 Kg R$2,65 R$4.770,00 

3 

Aipim ou mandioca extra AA, in natura, 
tenro (macio), graúdo, procedente de 
espécies genuínas e sãs, frescas, ter 
atingido o grau de evolução e maturação, 
polpa  íntegra e firme. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

1800 kg R$2,40 R$4.320,00 



Prefeitura Municipal de Sooretama 
            Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania. 

 

Rua: Henrique Alves Paixão, S/Nº, Centro, Sooretama/ES 
CEP: 29927-000 / Tel (27) 3273-2329 

Email: assistenciasocial@sooretama.es.gov.br 

4 

Alface lisa de primeira, extra, coloração 

verde, frescos, folhas firmes, limpas e 
brilhantes e separados em maços 
padronizados de 200g, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de lesões 
de origem físicas, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estralhos aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas, larvas. 

240 kg R$2,10 R$504,00 

5 

 Banana da terra extra, in natura, 

procedentes de espécies genuínas e sãs, 
ter atingido o grau de evolução e 
maturação, polpa íntegra e firme. Isento 
de lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

1500 kg R$3,80 R$5.700,00 

6 

Banana prata extra in natura, com grau 
de maturação adequado para o consumo, 
procedentes de espécies genuínas e sãs, 
polpa íntegra e firme. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

1500 Kg R$3,50 R$5.250,00 

7 

Batata doce in natura, extra AA, com a 

polpa intacta e limpa, firme, lisa, de 
tamanho uniforme, procedente de 
espécies genuínas e sãs, fresco. Isento de 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas, sem manchas esverdeadas e livre 
de broto. 

1200 Kg R$2,80 R$3.360,00 

8 

Beterraba extra AA, in natura, 

procedente de espécies genuínas e sãs, 
fresca, casca lisa e firme. Isento de broto, 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

800 kg R$2,95 R$2.360,00 
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9 

Cebolinha verde, fresca, extra, com 

coloração verde escuro, separados em 
maços padronizados 200g , procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas. 

160 kg R$7,50 R$1.200,00 

10 

Cenoura extra AA, in natura, cor laranja-

vivo, procedente de espécies genuínas e 
sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, de 
aparência fresca. Isento de brotos, lesões 
de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

1000 kg R$3,20 R$3.200,00 

11 

Chuchu extra AA, in natura, pouca 
rugosidade tamanho médio, procedente 
de espécies genuínas, sãs e frescas, polpa 
íntegra e firme. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas 

800 kg R$1,60 R$1.280,00 

12 

Coentro  extra, fresco, com coloração 

verde escuro, separados em maços 
padronizados 200g, procedente de 
espécies genuínas e sãs. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas. 

160 kg R$7,50 R$1.200,00 

13 

Couve flor extra, fresca, limpa, com 

coloração adequada, separados em 
unidades padronizados, proceder de 
espécies genuínas e sãs, isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, 

1000 kg R$4,50 R$4.500,00 

14 

Couve verde extra, fresca, limpa, com 

coloração verde escuro, separados em 
maços padronizados 200g, proceder de 
espécies genuínas e sãs, isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica, 
substâncias terrosas, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
insetos, parasitas e larvas. 

160 kg R$7,50 R$1.200,00 
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15 

Feijão carioca, tipo 1, pacote de 1 kg. 
Embalagem transparente, sem impurezas, 
com umidade até 15%. Na embalagem 
deverá constar a data de fabricação e da 
validade. Validade no mínimo 6 meses. 

2000 kg R$10,65 R$21.300,00 

16 

Inhame extra AA, in natura, tenro 

(macio), graúdo, proceder de espécies 
genuínas e sãs, frescas, ter  atingido o grau 
de evolução e maturação, polpa íntegra e 
firme. Isento de brotos, lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

1000 kg R$3,40 R$3.400,00 

17 

Laranja  in natura extra, procedente de 

espécie genuína e sã, fresca, com grau de 
maturação adequado para o consumo, 
sem apresentar avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. 

1000 Kg R$3,20 R$3.200,00 

18 

Limão in natura extra, procedente de 

espécie genuína e sã, fresca, sem 
apresentar avarias de casca. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas 

500 Kg R$4,80 R$2.400,00 

19 

Mamão nacionalpapaia in natura extra, 

apresentando  maturação média (de vez), 
polpa firme ao toque, sem apresentar 
avarias de casca, procedente de espécie 
genuína e sã, fresca, sem apresentar 
avarias de casca. Isento de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas 

1000 kg R$3,10 R$3.100,00 
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20 

Melancia in natura extra, com grau de 

maturação adequado para o consumo, 
casca firme sem avarias, polpa firme de 
coloração vermelha com aparência fresca  
e macia, procedente de espécie genuína e 
sã, fresca. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica matéria 
terrosa, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, livre de 
enfermidades, insetos, parasitas e larvas. 

1000 Kg R$1,30 R$1.300,00 

21 

Milho verde em espiga, extra AA, fresco 

com as folhas bem verdes e cabelo 
marrom escuro, protegido pela casca. 
Isento de lesões de origem física, mecânica 
ou biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas. Cada espiga 200 gramas. 

1457 kg R$5,00 R$7.285,00 

22 

Mexerica pokan fruto arredondado, 

casca de cor lisa, integra cor, odor, sabor 
próprios. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica, substâncias 
terrosas, sujidades ou corpos estranhos 
aderidos à superfície externa, insetos, 
parasitas e larvas. 

1000 kg R$3,80 R$3.800,00 

23 

Pepino japonês, liso firme sem rugas, 

bem formado na cor verde, tamanho 
médio , não poderão se apresentar 
amolecidos, brocados, com manchas 
amarelas. 

150 kg R$3,00 R$450,00 

24 
Pimentão verde,de primeira qualidade, 

sem lesões de origem física ou mecânicas, 
tamanho médio e coloração uniforme. 

500 kg R$2,80 R$1.400,00 
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25 

Polpa de fruta sabor acerola, 
deverá ser produzida com frutas frescas de 
ótima qualidade, natural, integral, produto 
não fermentado, não alcoólico, não 
contem gluten,e sem conservantes 
químicos ou aditivos de qualquer 
natureza, atestado mediante laudo de 
inspeção sanitária, em embalagem 
transparente com identificação do 
produto, dos ingredientes, marca do 
fabricante tal como data de fabricação e 
prazo de validade, peso liquido. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. O produto devera ser 
congelado e transportado sob refrigeração 
.embalagem de 1 kg rotulada. De acordo 
com as normas e ou resoluções da 
ANVISA. O produto deverá ter registro no 
ministério da agricultura. 

200 kg R$10,00 R$2.000,00 

26 

Polpa de fruta sabor goiaba deverá 

ser produzida com frutas frescas de ótima 
qualidade, natural, integral, produto não 
fermentado, não alcoólico, não contem 
gluten,e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza, atestado 
mediante laudo de inspeção sanitária, em 
embalagem transparente com 
identificação do produto, dos ingredientes, 
marca do fabricante tal como data de 
fabricação e prazo de validade, peso 
liquido. Prazo de validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de entrega. O 
produto devera ser congelado e 
transportado sob refrigeração .embalagem 
de 1 kg rotulada. De acordo com as 
normas e ou resoluções da ANVISA. O 
produto deverá ter registro no ministério 
da agricultura. 

400 kg R$11,00 R$4.400,00 

27 

Polpa de fruta sabor mangadeverá 

ser produzida com frutas frescas de ótima 
qualidade, natural, integral, produto não 
fermentado, não alcoólico, não contem 
gluten,e sem conservantes químicos ou 
aditivos de qualquer natureza, atestado 
mediante laudo de inspeção sanitária, em 
embalagem transparente com 
identificação do produto, dos ingredientes, 
marca do fabricante tal como data de 
fabricação e prazo de validade, peso 
liquido. Prazo de validade de no mínimo 6 
meses a partir da data de entrega. O 
produto devera ser congelado e 
transportado sob refrigeração .embalagem 
de 1 kg rotulada. De acordo com as 

400 kg R$10,00 R$4.000,00 
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normas e ou resoluções da ANVISA. O 
produto deverá ter registro no ministério 
da agricultura 

28 

Polpa de fruta sabor maracujá 
deverá ser produzida com frutas frescas de 
ótima qualidade, natural, integral, produto 
não fermentado, não alcoólico, não 
contem gluten,e sem conservantes 
químicos ou aditivos de qualquer 
natureza, atestado mediante laudo de 
inspeção sanitária, em embalagem 
transparente com identificação do 
produto, dos ingredientes, marca do 
fabricante tal como data de fabricação e 
prazo de validade, peso liquido. Prazo de 
validade de no mínimo 6 meses a partir da 
data de entrega. O produto devera ser 
congelado e transportado sob refrigeração 
.embalagem de 1 kg rotulada. De acordo 
com as normas e ou resoluções da 
ANVISA. O produto deverá ter registro no 
ministério da agricultura 

200 kg R$16,00 R$3.200,00 

29 

Repolho branco in natura extra, fresco, 

firme, odor característico. Isento de lesões 
de origem física, mecânica ou biológica 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos à superfície externa, 
livre de enfermidades, insetos, parasitas e 
larvas. 

800 kg R$1,40 R$1.120,00 

30 

Salsa verde in natura extra, com 

coloração verde escuro, frescas, separados 
em maços padronizados 200g, procedente 
de espécies genuínas e sãs. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica, substâncias terrosas, sujidades 
ou corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, insetos, parasitas e larvas 

160 kg R$7,50 R$1.200,00 
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31 

Tomate longa vida extra AA, in natura, 

procedente de espécies genuínas e sãs, 
frescas, polpa íntegra e firme, coloração 
uniforme, casca lisa e firme. Isento de 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica matéria terrosa, sujidades ou 
corpos estranhos aderidos à superfície 
externa, livre de enfermidades, insetos, 
parasitas e larvas 

1600 kg R$4,80 R$7.680,00 

32 

Vagem extra in natura, de coloração 

brilhante, aspecto tenro e quebradiço, 
procedente de espécies genuínas e sãs, 
frescas. Isento de lesões de origem física, 
mecânica ou biológica matéria terrosa, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos à 
superfície externa, livre de enfermidades, 
insetos, parasitas e larvas. 

400 kg R$6,50 R$2600,00 

Total Geral 27.688 kg   R$116.999,00 

 

 

12) EQUIPE TECNICA RESPONSÁVEL 

 NOME CARGO FUNÇÃO NO 
CDA 

CONTATO 
( TEL E EMAIL) 

01 Josemara 
Alves silva 

Aux. Tec 
administr
ativo 

Coordenar e 
prestar contas 

Josymara.as@gmail.co
m 

02 Maria da 
Gloria Galli 
Neves 

Assistent
e social 

Recepcionar os 
produtos 

Glorinha2007_@hotmail
.com 

03 Thays  dos 
Santos 
Leonel  

coordena
dora 

Relatório das 
atividades 

Thais.s.leonel@hotmail.
com 

04 Olivia Biss 
Mathias  

Psicóloga Palestras e 
projeto 
educação 
alimentar 

oliviabissmathias@hot
mail.com 

05 Marilene 
santos 
Silveira 
Monthay 

Assistent
e social 

Auxiliar de 
serviços de 
distribuição 

marimonthay@gmail.co
m 
 
 
 

06 Marina  
Vospagel 

Aux. 
Serviços 
gerais 

aux. de 
distribuição 

998841628joao@gmail.
com 

 

 

mailto:marimonthay@gmail.com
mailto:marimonthay@gmail.com
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13) Parcerias 

Formar parcerias com a Cooperativa de agricultores familiares do município 

com o intuito de melhorar o fluir do projeto em si. 

 

 

 

Sooretama/ES, 07 de maio de 2020 

 

_________________________ 

Alessandro Broedel Torezani 

Prefeito Municipal de Sooretama 

 

_____________________ 

Gustavo de Castro Neves 

Secretário Municipal de assistência social 

 

_______________________________ 

Fernando Camelleti 

Secretário Municipal de agricultura 

 

_______________________________ 

Olivia Biss Mathias 

Técnico de referência do CDA no município 

 


